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1. Opening
De voorzitter heeft zich afgemeld voor de vergadering. De plv. voorzitter opent de vergadering
om 13:00 uur. Dhr. Rensen en mw. De Witte hebben zich afgemeld. Dhr. de Jong en dhr. Van de
Stadt vergaderen mee via de livestream.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 8 december 2021
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.
4. Actielijst
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.
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5. Mededelingen
a) Terugblik jaarwisseling
Dhr. Littooij blikt terug op de jaarwisseling. Deze is redelijk rustig verlopen. Alle operationele
diensten zijn van mening dat een vuurwerkverbod helpt om het aantal incidenten te beperken. De
plv. voorzitter geeft aan dat de schade in Schiedam erg groot was en dat er veel incidenten m.b.t.
openbare orde hebben plaatsgevonden.
b) Stand van zaken Ontwikkelagenda en Gemeenschappelijke regeling
Dhr. Littooij licht toe dat de Kadernota 2023 na de vorige vergadering voor een zienswijze is
gedeeld met de gemeenten. In een groot aantal raden wordt de Kadernota 2023 op dit moment
behandeld. De planning is om de Kadernota 2023 op 11 mei a.s. ter vaststelling voor te leggen
aan het Algemeen Bestuur. Voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling geldt dat alle
gemeenteraden unaniem toestemming moeten geven aan het college om de GR te mogen
wijzigen. Mogelijk lukt het niet alle gemeenteraden - vanwege de verkiezingen - om deze
toestemming op tijd te geven. De vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling wordt daarom
mogelijk uitgesteld tot het AB van 6 juli 2022.
c) Overige mededelingen
Mw. Van Daalen doet een mededeling over de veiligheidsvoorzieningen op de
havenemplacementen in Rotterdam. In januari 2021 is aan ProRail uitstel voor 2 jaar gegeven om
te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Ondanks dat ProRail haar best lijkt te doen om de
situatie binnen de gestelde tijd op te lossen, is ze op diverse momenten tegen knelpunten
aangelopen, met name als het gaat om financiën. ProRail heeft onvoldoende budget. Er is een
verzoek gedaan door de bestuurlijke kopgroep aan de staatssecretaris om de situatie op te
lossen.
Het DB bespreekt de stand van zaken van de opvang van 500 vluchtelingen in de regio. Dhr.
Littooij geeft aan dat nog niet zwart op wit staat dat de kosten voor de opvang vergoed worden
door het ministerie. De voorzitter heeft aangegeven dat zijn coördinerende rol als voorzitter
veiligheidsregio ophoudt nu de opvang grotendeels is gerealiseerd. Op ambtelijk niveau wordt er
door de VRR nog wel een rol gespeeld in de coördinatie.
Dhr. Wijbenga geeft aan dat het Rijk geen extra ruimte wil creëren om piekmomenten in de
opvang van vluchtelingen structureel op te kunnen vangen. Daardoor verkeren we steeds in
crisissituatie waardoor de oplossing meer geld kost. Hij zou graag zien dat richting het ministerie
aangegeven wordt dat dat anders moet. De plv. voorzitter beaamt dit.
Mw. Junius geeft aan dat Nederland enkele weken geleden is opgeschrikt door de onthullingen
van het programma Boos. Ze heeft als portefeuillehouder diversiteit en inclusie contact
opgenomen met het hoofd HR van de VRR en met dhr. Littooij. Alle medewerkers van de VRR
hebben een brief ontvangen van de directie van de VRR waarin de oproep werd gedaan om het
te melden als er iets aan de hand is. De medewerkers van de VRR kunnen dit ook melden aan
een externe en interne vertrouwenspersonen.
TER BESPREKING
6. Samenstelling DB VRR
De plv. voorzitter geeft een toelichting. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8
december 2021 is besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de VRR. Naar
aanleiding van deze wijziging is door dhr. Veldhuijzen opgemerkt dat in de nieuwe GR geen
maximum zittingstermijn is opgenomen voor de leden van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen
Bestuur heeft de wens geuit om hierover geen termijn op te nemen in de GR, maar in een
‘gentlemans agreement’ te beschrijven hoe voortaan invulling wordt gegeven aan eventuele
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vacatures in het DB. In het memo dat voorligt is opgenomen op basis van welke overwegingen
het DB is samengesteld.
De plv. voorzitter geeft aan dat het Dagelijks Bestuur voorstelt om eens per vier jaar de
samenstelling van het DB te heroverwegen. Daarnaast zouden eens per jaar de portefeuilles van
het AB tegen het licht gehouden kunnen worden.
Dhr. Veldhuijzen geeft aan dat de regio na de fusie van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle
bestaat uit 13 gemeenten. Het Dagelijks Bestuur mag dan nog maximaal bestaan uit 5 DB-leden.
Mogelijk is het dan niet meer logisch dat de drie grootste gemeenten altijd onderdeel zijn van het
Dagelijks Bestuur.
Mw. Junius geeft aan dat door de lange zittingsduur van de leden van het DB de kernportefeuilles
brandweer, bedrijfsvoering, witte kolom, crisisbeheersing en bevolkingszorg en
informatievoorziening ook lang bij dezelfde persoon blijven. Een idee zou zijn om nieuwe
burgemeesters in het Algemeen Bestuur te koppelen aan de portefeuillehouders in het DB zodat
zij kennis kunnen opdoen over deze portefeuilles.
Mw. Grootenboer geeft aan dat het wat haar betreft geen vanzelfsprekendheid is dat de drie
grootste gemeenten lid zijn van het DB na de herindeling op Voorne Putten. Deze herindeling is
wel een logisch moment om de samenstelling van het DB voor het eerst te heroverwegen.
De plv. voorzitter concludeert dat de samenstelling van het DB na de vorming van de gemeente
Voorne aan Zee tegen het licht wordt gehouden.
7. Operationeel Plan Brandweerzorg
De plv. voorzitter geeft aan dat er een notitie geagendeerd is om het AB te informeren over de
totstandkoming van het Operationeel Plan Brandweerzorg (OPB). Hij geeft het woord aan de
projectleider van het OPB voor een toelichting.
Dhr. Oskam licht toe dat de VRR als onderdeel van het beleidsplan inzicht geeft in de
opkomsttijden die het bestuur en de inwoners van de brandweer mogen verwachten (Wvr art.14,
lid 2f). Dit wordt opgenomen in het Operationeel Plan Brandweerzorg (OPB). Het OPB is een
nieuw planvormingsinstrument voor de brandweerzorg en vervangt het huidige dekkingsplan
(DP), materieelspreidingsplan (MSP), instandhoudingsplan en continuïteitsplan.
De afgelopen jaren is er een dynamisch alarmeringssysteem ontwikkeld, er is meer inzicht
verkregen in de beschikbaarheid van vrijwilligers en in de dynamiek van risico’s in de regio.
Omdat deze dynamiek zich minder goed verhoudt tot een traditioneel (statisch) dekkingsplan is
ervoor gekozen om tot een dynamisch Operationeel Plan Brandweerzorg te komen.
Het OPB bestaat uit 2 onderdelen:
1.
Het raamwerk met daarin de bestuurlijke doelstellingen van de brandweerzorg
2.
Het uitvoeringsproces waarmee de brandweer zo flexibel en risicogericht mogelijk recht
kan doen aan de dynamiek in de regio.
Het raamwerk wordt verder uitgewerkt en op 11 mei a.s. aangeboden aan het Algemeen Bestuur.
Daarna zal het als bijlage bij het Beleidsplan 2023-2027 aan de gemeenteraden gezonden
worden.
De plv. voorzitter vraagt of dit de koers is die door de VRR verder uitgewerkt kan worden. Mw.
Attema geeft aan dat termen als dynamisch en flexibel aanspreken. Ze is onder de indruk van het
voorstel.
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De plv. voorzitter constateert dat de gekozen invalshoek van harte wordt ondersteund door het
Algemeen Bestuur.
BESLUITVORMEND
8. Taakuitbreiding MIRG.NL
Dhr. Littooij geeft aan dat het Algemeen Bestuur heeft afgesproken dat er alleen sprake kan zijn
van uitbreiding van taken als hieraan een expliciet besluit van het AB ten grondslag ligt inclusief
een voorstel voor financiering. In dit geval wordt de taakuitbreiding gefinancierd door het Rijk.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Besluiten om:
a. De taken van het huidige MIRG.NL-team uit te breiden met het bevrijden van mensen uit
benarde situaties en het in samenwerking met de chemisch adviseur VRR uitvoeren van
metingen op de Noordzee;
b. In te stemmen met het besluit van de Gezamenlijke Brandweer om het bestaande
hoogtereddingsteam uit te breiden met inzetbaarheid op de Noordzee;
2. Niet akkoord te gaan met de gevraagde taakuitbreiding op de Noordzee; ‘inzet in besloten
ruimtes met een gevaarlijke atmosfeer’;
3. Additioneel op het huidige MIRG.NL budget het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat/Rijkswaterstaat te verzoeken om vergoeding van:
a. Jaarlijkse instandhoudingskosten: € 432.734,- (met indexering jaarlijks 1.03)
b. Aanvullend in jaar 1 investeringskosten materieel: €151.542,c. Aanvullend in jaar 1 initiële opleidingskosten: €171.750,4.
Akkoord te gaan met de gestelde kaders/uitgangspunten richting het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat voor de taakuitbreiding MIRG.NL.
8a. Langlopende lening
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting. Het verzoek om in te stemmen met het aangaan van een
lening is nagezonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. Er worden op dit moment meer
kosten gemaakt dan aanvankelijk is ingeschat vanwege de noodopvang van asielzoekers.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met de aanvraag voor een langlopende lening van € 10 mln.
Alsnog in te stemmen met de kortlopende lening van € 10 mln.
HAMERSTUKKEN
9. Vernieuwing (financieel) beleid
Het Algemeen Bestuur behandelt dit agendapunt als hamerstuk.
Het Algemeen Bestuur besluit:
- In te stemmen met de volgende beleidsstukken:
o Treasurystatuut
o Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen (Nota IWA)
o Nota Reserves en Voorzieningen (Nota R&V)
o Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (Nota W&R)
- De beleidsstukken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan.
- De nu geldende regelingen vanaf 1 januari 2022 in te trekken.
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AFSLUITING
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:00 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 mei 2022.

Mr. drs. A. Littooij
secretaris

Ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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